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De voorbereidingen voor The Colorfield Performance CH 2018 beginnen echt vorm aan te
nemen. De productie van de panelen is gestart. Zij worden in Sneek en Groningen gemaakt.
Inmiddels is er ook een stichting opgericht om voor subsidies in aanmerking te komen. Naast het
vinden van subsidies wordt er ook nog naarstig gezocht naar sponsoren. Verder doen wij mee
aan verschillende promotie acties, die door de organisatie van LF 2018 in Leeuwarden worden
georganiseerd. De ontwikkelingen rond het project worden in deze nieuwsbrief uiteen gezet.

Afmetingen panelen gewijzigd
Op 2 verschillende locaties is de bouw van de panelen gestart. Dit is één van de grootste klussen
die nog wel enige tijd gaan vergen. De panelen worden een fractie kleiner als gedacht. De
afmetingen waren oorspronkelijk 122 x122 CM. Door een samenloop van omstandigheden
worden zij nu 120x120 CM. Op zich geen groot verschil, maar we melden het toch maar even in
het geval er deelnemers zijn, die bijvoorbeeld met een sjabloon werken. Dus als u per se op
122x122 CM wilt werken dan verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.
De panelen die klaar zijn, worden tijdelijk opgeslagen bij Boerderijcamping ‘De Tjasker’ in
Wyckel. Dat is erg handig want deze locatie is slechts één kilometer van het project verwijderd.

Eerste panelen op stapel in het atelier in Groningen

LET OP: Reserveer op tijd uw overnachtingen
In nieuwsbrief III besteden we al aandacht aan het feit dat het voor deelnemers, die niet in het
noorden wonen belangrijk is om op tijd overnachtingen te regelen. Volgend jaar worden er in
Friesland veel meer gasten verwacht als in voorgaande jaren. Wij hebben al eerder een lijst met
adressen opgestuurd. Op onze website is ook een extra pagina gemaakt met links van
overnachtingsadressen die het project ondersteunen. U kunt hen vinden onder: ‘Overnachtingen
Kleine Sponsoren’. Als u ergens boekt, wilt u dan aan de verhuurder melden dat u deelnemer
bent van het project!
De goedkoopste gelegenheid is camping ‘De Jerden’. Deze is slechts op ongeveer 200 meter van
het project verwijderd. Op de foto hieronder ziet u het veld waarop de deelnemers aan het
project komen te staan . De weide op de achtergrond is de plek waarop de panelen worden
opgesteld. Inmiddels hebben wij een grote pagode tent van 4 x 8meter aangeschaft, die op dit
terrein wordt opgesteld. De overnachtingen in de tent kosten € 6,- per persoon/ per nacht. Het is
belangrijk als u hiervan gebruik wilt maken om dit tijdig aan ons en de camping door te geven.

Let op! Reserveer op tijd uw overnachtingen!!!!!!!

Foto van veld op camping ‘De Jerden’ waar deelnemers komen te staan.

Routebeschrijving
Verschillende deelnemers hebben ons al gevraagd naar een routebeschrijving. Op de website zal
over enige tijd een aparte pagina hiervoor worden aangemaakt vanuit de richting Afsluitdijk A7,
GroningenA7, ZwolleA28, Lelystad/ Almere A6.

Oprichting Stichting The Colors of Music
Als zelfstandig kunstenaar is het vaak erg moeilijk om voor een subsidie in aanmerking te
komen. Om dit voor The Colorfield Performance wel mogelijk te maken is er een stichting
‘The Colors of Music’ opgericht. De naam is ontleend aan één van de projecten van Dirk Hakze.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Co Corbijn( voorzitter), Bernard Akkerman (
secretaris, penningmeester) en Fettsje Boorsma ( algemeen bestuurslid). Op dit moment zijn al
enige subsidieverzoeken verstuurd en tot nu toe waren die niet succesvol. Dit ligt niet aan het

project, maar aan het feit dat veel fondsen al een bijdrage gegeven hebben aan allerlei andere
initiatieven.
Ook een aanvraag bij de provincie Fryslan naar het zogenaamde ‘Iepen Mienskipfuns’ had geen
succes. Het bleek dat de opzet van dit fonds niet goed aansluit bij de speciale hoedanigheden die
kenmerkend zijn voor dit soort kunstprojecten. Dit is wel opmerkelijk want het project is
inmiddels opgenomen in het hoofdprogramma van LF 2018. Het aanvragen van subsidies is zo
langzamerhand een specialistische klus geworden.

Projectbegeleider Jan Theun Visser
Om de organisatie van The Colorfield Performance te ontlasten en te ondersteunen , heeft LF
2018 aangeboden om een projectbegeleider op het project te zetten. We hebben dit aanbod
graag aangenomen en wensen de projectbegeleider alle succes. De begeleider is; Jan Theun
Visser die ervaring heeft met het uitvoeren van tijdelijke taken voor de overheid. Zijn inzet geldt
vooral: het begeleiden van het stichtingbestuur bij het selecteren van de juiste fondsen en
vervolgens het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Waarbij de aanvraag optimaal
aansluit op de criteria van de verschillende fondsen.

Foto: Jan Theun Visser in het atelier tussen de productielijn van de panelen.

Vrijwilligers
Op zaterdag 14 oktober j.l. werd afscheid genomen van de laatste grote verkeersrotonde in
Nederland bij Joure. Daar verzorgden wij een presentatie van het project en ook om de zoektocht
naar vrijwilligers te starten. Gelijktijdig werden in Sloten ook affiches verspreid. Wij zijn op zoek
naar mensen die ons met verschillende activiteiten kunnen helpen, zoals o.a.: hulp bij het
opbouwen van het veld met panelen (rond 15 maart a.s.),het maaien van het gras met een
zitmaaier, gastvrouwen/ heren voor de ontvangst van deelnemers en groepen etc. Met name
voor laatstgenoemden is het handig dat men enige talenkennis heeft. Opgave via
contactformulier op de website. Er zijn op dit moment 3 personen die zich opgegeven hebben.

Actief op de laatste grote rotonde van Nederland op 14 oktober j.l.

Sponsoren
Het vinden van sponsoren is geen gemakkelijke opgave. We zijn op dit moment vooral op zoek in
de omgeving van Sloten naar praktische hulp. We hebben enig succes gehad bij enkele
ondernemers voor bijvoorbeeld de opslag van panelen en paletwagentjes. Ook is het gelukt om
een Loonbedrijf te vinden die ons helpt om de weide waarop de panelen hebben gestaan te
frezen en in te zaaien. Dit is Arjen Rijpma uit Woudsend die meedenkt en helpt om het e.e.a. voor
minimale kosten te kunnen regelen. Dat is geweldig en bedrijven die we in dit kader ook zeker
willen noemen zijn: Theo’s Jachtservice en Camping ‘De Jerden’.
Daarnaast proberen we natuurlijk bedrijven te vinden die gericht zijn op kunstenaars en ons ook
financieel willen ondersteunen. We hebben o.a. Talens benaderd, maar deze kon ons verzoek
niet behandelen omdat hun mailbox vol is en de mevrouw van de marketing niet wist hoe ze
deze moest legen. Tja...... dan moeten we maar een brief sturen met de postduif ☺.

Promotieactiviteiten LF 2018
De organisatie van LF 2018 verzorgt verschillende mogelijkheden om de projecten te promoten
en producenten en marketeers met elkaar te verbinden. In het rijke aanbod van LF 2018 hebben
wij al met verschillende mogelijkheden meegedaan, om het project een zo’n groot mogelijke
bekendheid te geven. Het zwaartepunt van de promotie van de organisatie van LF 2018 in het
buitenland ligt op Duitsland en België. Daar onze meeste buitenlandse deelnemers uit Duitsland
komen, zal een deel van onze promotie ook nadrukkelijk hierop gericht zijn. Zo werd onze
nieuwsbrief al in het Duits vertaald en verstuurde de Bund Bildend Künstler (BBK) de oproep
voor deelname naar al haar leden.
In het communicatieplan van de TCP spelen de deelnemers een grote rol. Het feit dat er 400
deelnemers zijn, maakt het mogelijk om via hun kanalen en contacten de informatie over het
project in heel Europa te verspreiden en te communiceren. Dit is in het belang van al onze
deelnemers. Ook voor de verspreiding van het publiciteitsmateriaal als brochures en affiches
doen wij een beroep op onze deelnemers.

Persbericht verspreiden
Verder wordt er informatie, advertenties, geplaatst in vakbladen, kunstmagazines . Dit geldt
zowel voor uitgaven op papier als online. Voor deelnemers maken wij een persbericht , dat zij
zelf met hun eigen naam als deelnemer kunnen verspreiden naar hun eigen perscontacten. Dit
bericht is opgesteld in Word, zodat het door de deelnemer zelf verder uitgebreid kan worden
met aanvullende informatie over haar/zijn werk. In januari zal dit persbericht aan alle
deelnemers worden toegestuurd.
Op onze website wordt een kalender geplaatst, waarop bezoekers kunnen zien welke
kunstenaars per dag aan het werk zijn.

Vergunningen compleet
Het heeft lang geduurd maar alle vergunningen voor het project zijn compleet. Onder de
deskundige begeleiding van Eric Schrauwen van Ingenieursbureau Interra in Joure zijn alle
benodigde vergunningen verleend.

Extra Panelen beschilderen
In de voorgaande nieuwsbrief gaven wij al aan dat er nog een mogelijkheid bestaat om extra
panelen te reserveren. Daarvan hebben verschillende collega’s al gebruik gemaakt. Op dit
moment zijn er nog zo’n 15 panelen beschikbaar voor € 150,- per stuk. Heeft u interesse om een
extra paneel te beschilderen, is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijke aan ons te melden.

Interview Hans Oosting
Onlangs had Ezra Hakze een interview met kunstenaar Hans Oosting. Dit sturen wij als extra
bijlage mee met deze nieuwsbrief.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt midden april 2018.

Wij wensen iedereen een fantastisch en creatief 2018!!!

